
 

  

  يفریمراجع ک ییقضا آراء دهیگزبر  ییها ادداشتی

  
  *ممنون مریم

مندرج در محدوده اتهامات  يدادگاه بدو یدگیرس ـ اول ادداشتی

  فرخواستیدر ک

  :پرونده وقایع .1

و  یعمـوم  ياز دادسـرا  صـادره  10118005شـماره   فرخواسـت یک موجـب به

متهم اسـت بـه اسـتفاده از     .الف.ق يآقا ،28/8/1393تهران مورخ  11 هیانقالب ناح

اسـتفاده از سـند    درخصـوص  ياتهام و يدادگاه بدو ،ریسند مجعول و انتقال مال غ

و بـه   صیتشـخ  ،را محـرز و مشـخص   یجعلـ  نامـه  وکالتاستفاده از   یعنیمجعول 

را به تحمـل سـه    يو ،)2/3/1375 مصوب( یمجازات اسالم قانون 535استناد ماده 

 یعنی يو گریهام دات درخصوص کنیل دینما یممحکوم  5درجه  يریسال حبس تعز

 يجمهـور  یقانون اساس 37به استناد اصل  ،به لحاظ عدم احراز بزه ،ریغ مال انتقال

 زیـ ن دنظریدادگاه تجد .دینما یمرا صادر  يحکم تبرئه و ،1358 مدون رانیا یاسالم

استدالل و استنباط  یمبان رشیپذموجه در نقض آن و با  لیارائه دلبا توجه به عدم 

 فیـ مسـتحق تخف  ،بـودن  هـل أمت وبـه جهـت مسـن    ا ر هیـ عل محکوم ،يدادگاه بدو

 لیقانون اصالح قـانون تشـک   22ماده  2حاصل از تبصره  اریمجازات دانسته و با اخت

 38و  37 ،19 دامـو  تیـ و بـا رعا  28/7/1381 یو انقالب اصالح یعموم يها دادگاه

 زیـ ندر مجـازات و   فیـ با دو درجه تخف ،)1/2/1392مصوب ( ینون مجازات اسالمقا

 205به مـاده   مستنداًداده و  لیماه تقل 5را به  يحبس و ،یقبل بازداشت امیبا احتساب ا

 ،وصـف  نیـ بـا ا  .دیـ نمایر معدوم نمودن سند مجعول صادر مـ حکم ب ،قانون مذکور
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و  257مـاده   )الـف (بـه بنـد    داًــمستن ،هیـعل کومـمح یدنظرخواهیدـتجمن رد ـض

مصوب ( يفریو انقالب در امور ک یعموم يها دادگاه یدادرس نییقانون آ 250ماده 

  .  دینما یمو استوار  دییتأ ناًیعخواسته را  دنظریدادنامه تجد )26/12/1392
  

  يبدو يرأ مشخصات

  9309972185501142دادنامه:  شماره

  13/11/1393: يصدور رأ خیتار

  ییجزا یعموم دادگاه 1005 شعبه: یدگیرس مرجع

  ریغ مال انتقال مجعول، سند از استفاده: اتهام

  رأي متن

ساله اهل تبریـز سـاکن    52فرزند ص.  .اتهام آقاي الف. ق درخصوص

بر استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیـر موضـوع    ریدا، ابزارفروشتهران 

تهـران و   11مفاد کیفر خواست صادره از دادسراي عمومی و انقـالب ناحیـه   

 . بـا توجـه بـه مجمـوع    ساله ساکن تهران 38. صفرزند  .شکایت خانم ش. ق

بر استفاده از  ریدااتهام آقاي الف. ق.  شدهانجاممحتویات پرونده و تحقیقات 

تشـخیص و   ،و مشـخص  محـرز  جعلی نامه وکالتسند مجعول یعنی استفاده از 

قانون  535تشخیص نداده و به استناد ماده  مؤثردفاعیات وي را در این مورد 

قـانون مجـازات اسـالمی مصـوب      19مجازات اسالمی بخش تعزیرات و ماده 

اما اتهام  نماید مینامبرده را به سه سال حبس تعزیري درجه پنج محکوم  1392

قات انجام شده و بر انتقال مال غیر با توجه به اینکه حسب تحقی ریدادیگر وي 

گوینـد  انتقال مـال نمـی   عرفاًشتن ملک را در رهن گذا ،وي مدافعات موجه

بانک این ملک را به مزایده گذاشته است از طرفی با اثبات اینکه متهم  گرچه

ملک را در رهن بانک قـرار داده اسـت بانـک     ،جعلی نامه وکالتبا  .الف. ق

ه مزایده بگذارد و شاکی ب را باشدملکی که ثابت شد مال راهن نمی تواند مین

الزام  تواند میاي را درخواست کند و همچنین ابطال چنین مزایده تواند می

دادگـاه انتقـالی    نظر به ،اساس این بر .دینمامتهم را به فک رهن درخواست 

صورت نگرفته تا در حکم کالهبرداري باشد زیرا از شاکی هنـوز مـالی بـرده    

 شدهذکردادگاه با توجه به مطالب  به نظرانتقال مال غیر  ،بنابراین .نشده است

عدم احراز وقوع بزه در این دو مـورد بـه اسـتناد     به لحاظواقع نگردیده لذا 
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قانون اساسی جمهـوري اسـالمی ایـران حکـم تبرئـه وي را صـادر        37اصل 

قابـل   ،حضوري و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ ،صادره يرأ. نماید می

   باشد.در محاکم تجدید نظر تهران می نظرتجدید
  

  دنظریتجد يرأ مشخصات

  9409970220500236دادنامه:  شماره

  28/2/1394: يصدور رأ خیتار

  تهران استان دنظریتجد دادگاه 5 شعبه: یدگیرس مرجع

  9309972185501142 شماره يبدو دادنامه از یدنظرخواهیتجد: خواسته

  رأي متن

ـ رد خواهدنظری. (تجدق الف. يآقا تجدیدنظرخواهی درخصوص  فی

ـ بت بـه دادنامـه   سن دوم) فیرد خواهدنظری(تجد .ق اول) و خانم ش. ماره ش

ــاه  1005صــادره از شــعبه  13/11/1393مــورخ   9309972185501142 دادگ

 تجدیـدنظرخواه حکم بر محکومیـت   ،آن موجببهعمومی جزایی تهران که 

ردیف اول به تحمل سه سال حبس تعزیري از اتهام استفاده از سـند مجعـول   

دفترخانه اسناد  26/11/89 مورخ 109311رسمی شماره  نامه وکالت(یک فقره 

مصـوب  (قانون مجازات اسالمی  535تهران) به استناد ماده  272رسمی شماره 

صادر گردیده و نامبرده از اتهام انتقال مال غیر به شرح مندرج در متن  )1375

دادنامه برائت حاصل نموده و نسبت به حکم محکومیت خویش معترض است 

نسبت به  زیردیف دوم نیز نسبت به احکام برائت صادره و ن تجدیدنظرخواهو 

جعل معترض است، نظر به محتویات  درخصوص يدادگاه بدو یدگیعدم رس

در شـق   تجدیـدنظرخواه پرونده و مفاد لوایح اعتراضیه واصله، از آنجـا کـه   

محکومیت صادره در اتهام استفاده از سند مجعول و نیز حکم برائت صادره در 

اتهامات جعل و انتقال مال غیر، دلیل خاص و جهـات مـوجهی کـه موجبـات     

حیث رعایت اصول و قواعد  از واند  نقض دادنامه را فراهم آورد ارائه ننموده

، لذا عطف باشد میدادرسی و مبانی استدالل نیز ایراد و اشکال مؤثري وارد ن

مســن و  توجه به توجه به استدالالت مبسوط مندرج در دادنامه بدوي، عطف

تخفیف در مجازات دانسته  مستحق را، دادگاه نامبرده علیهمحکوممتأهل بودن 

 هـاي  دادگـاه قانون اصـالحی تشـکیل    22ماده  2و با اختیار حاصله از تبصره 
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از قـانون مجـازات اسـالمی     38و  37و  19عمومی و انقالب و با رعایت مواد 

با دو درجه تخفیف در مجازات، آن را از سه سال بـه پـنج مـاه     1392مصوب 

قـانون   215به مـاده   مستنداًحبس با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل داده و 

و با وصف فوق، گردد  حکم بر معدوم نمودن سند مجعول نیز صادر می ،مرقوم

و مـاده   257به بند الف مـاده   مستنداً، هاي واصله تجدیدنظرخواهیضمن رد 

و  تأییـد را عینـاً   تجدیدنظرخواستهدادرسی کیفري، دادنامه  ینیآقانون  250

ردیف دوم بـه   تجدیدنظرخواهاعتراض دیگر  بهولیکن راجع ،نماید میاستوار 

ردیـف اول در   تجدیدنظرخواهعدم صدور حکم محکومیت در اتهام معاونت 

از ماهیت امر و اختیارات دادگاه بدوي در تغییر  نظرگرفته، صرفصورتعل ج

 یو اصالح عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست، از آنجا کـه عنـوان اتهـام   

ـ آقـانون   241و مطابق مـاده   دهیلحاظ نگرد فرخواستیدر ک الذکر فوق  ینی

 نظـر تجدیـد عمومی و انقالب در امور کیفري، دادگـاه   هاي دادگاهدادرسی 

نسبت به آنچه در مرحله نخستین مورد رسـیدگی و صـدور حکـم قـرار      صرفاً

لـذا اشـعار   دارد،  نظراظهـار د اعتراض اسـت، حـق رسـیدگی و    گرفته و مور

  .ستیدر این خصوص مواجه با تکلیفی ن نظرتجدیددارد: دادگاه  می

  :بررسی و نقد .2

  :است اریبس تیاهم حائز ریز موارد پرونده اتیمحتو در قیو تدق یبا بررس

 قـات یپرونده و تحق اتیمحتو به توجه با و یدگیضمن رس يبدودادگاه  الف)

در استفاده از سند مجعول به نحو مباشرت را محرز و  .ق الف. ياتهام آقا شده،انجام

استدالل کـه   نیبا ا )ریانتقال مال غ( يو گریاتهام د درخصوص کنیل ،مسلم دانسته

 یملـک، عرفـا انتقـال مـال تلقـ      نیملک مزبور در رهن بانک قرار داده شده و تـره 

  .است دهیگرد يقائل به تبرئه و گردد ینم

 یشـاک  ي، نسبت به معاونت متهم در ارتکاب جعل که مورد ادعاگرید ياز سو

قائل بـه سـکوت    یدرستبه فرخواستیقرار گرفته با توجه به عدم ذکر آن در متن ک

 یاز آنجـا کـه مقتضـ    یشـاک  يامر و صـحت ادعـا   تیاز ماه نظرصرف رایز دهیگرد

  .ننموده است ياظهارنظر اثباتاً ای اًینف ستیفراهم ن یدگیرس

 پرونـده،  اتیـ با توجه بـه محتو  یدگیرس ءاثناگاه دادگاه در  الزم به ذکر است

 نـده ینما و پرونـده  نیطـرف  اتیـ دفاع زیـ و ن یدر قرار جلب به دادرسـ  یموارد اعالم
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در  یرا منطبق با عنوان اتهـام  شدهانجام یرفتار ارتکاب ،یدگیدادستان در جلسه رس

 ثیـ هم از ح عنوان مجرمانه و ثیهم از ح یبلکه عمل ارتکاب داند یمن فرخواستیک

نـص   موجـب بـه سازگار است و  يگریدهنده جرم با عنوان مجرمانه دلیعناصر تشک

و انقـالب   یعمـوم  يهـا  دادگـاه  لیقانون اصالح قانون تشک 14ماده  )ج(بند  حیصر

منـدرج   میمحدود به جرا صرفاً یدگیدادگاه جهت رس فی، تکل28/7/1381 یاصالح

مجمل » فرخواستیمندرج در ک میجرافقط به «عبارت  .باشد یم فرخواستیدر ک

و دامنـه آن تـا    سـت یچ »آمدهعملبهحصر «مراد از  ستیو مبهم است و مشخص ن

 و اساساً هدف مقنن از انحصار فوق چه بوده است؟ ستکجا

دارد کـه بـا    یمـ یبـه جرا  یدگیمنحصـراً حـق رسـ    ،دادگـاه  که است نیا مراد ایآ

 ایـ  اریـ اعـم از داد  قیـ تحق یقاض ،شده و متعاقب آن یدگیمقرر در دادسرا رس فاتیتشر

و  دهیـ ذکـر گرد  زیـ ن فرخواسـت یمنعکس نمـوده و در ک  تیبازپرس آن را در قرار مجرم

 یدگیدادسـتان در جلسـه رسـ    نـده ینما ،و براسـاس آن  دیگرد انیآن هم ب یعنصر قانون

 رییـ حـق تغ  یدگیدادگاه در مقـام رسـ   ایآ ر؟یخ ای دینما یممتهم  يمجازات برا يتقاضا

  .دستنیا از یسؤاالتو  ست؟ین فرخواستیور به حدود کعنوان مجرمانه را دارد و محص

 هیـ رو در هـم  و یحقـوق  نیدر عمل هـم در دکتـر  ابهامات فوق موجب شد تا 

در  توان یمنظرات را  نیشود. ا  ابراز یو بلکه متهافت ینظرات متفاوت ،محاکم ییقضا

 نمود که عبارتند از: يبندطبقه یدو دسته کل

 يهـا  دادگـاه  لیقانون اصالح قانون تشـک  14ماده  )ج(نص بند  موجب: بهنظر اول

 میبـه جـرا   یدگیبـه رسـ   فیـ دادگـاه تنهـا تکل   ،)28/7/1381مصوب (و انقالب  یعموم

ـ ا برداشـت را  نیـ نـدارد. ا  ياریرا دارد و خارج از آن اخت فرخواستیمندرج ک عبـارت   نی

تنهـا در چـارچوب    ،لـذا دادگـاه   ،کند یم دییتأ »فرخواستیمندرج در ک میفقط به جرا«

حکم صادر کنـد و اگـر عمـل مـتهم منطبـق بـا عنـوان مجرمانـه          تواند یم فرخواستیک

  دهد. رییرا تغ فرخواستیعنوان مجرمانه مندرج در ک تواند یمباشد، دادگاه ن يگرید

 ی(اصـالح  1مـاده   رایـ ، زکند یم دییتأبرداشت را  نیماده هم ا ینیسابقه تقن

بـا   )12/7/1312مصوب ( يفریک یدادرس نییبه قانون آ هی) از مواد الحاق1/5/1337

دادگـاه را در   ،از طرف دادسـتان  ییجزا ياقامه دعو: «داردیممقرر  ياصالحات بعد

 کنـد  یمـ  ییهاجرم همان به حکم صدور و یدگیه رسخود مکلف ب تیحدود صالح

  .»ندارد یدگیو خارج از آن حق رسشده  دیق فرخواستیکه در ک
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 رونیازا. کند یم رییتغ زیدادگاه ن تیح عنوان جرم، صال رییبا تغ گرید ياز سو

 ییبـه مرجـع قضـا    فرخواسـت یصدور ک يبرا تیح پرونده را با صدور عدم صال دیبا

  حوزه مربوط ارسال نمود.

و اگـر   یدگیرسـ  ،فرخواسـت یک موضـوع  جـرم  به نسبت دیدادگاه با :ومدنظر 

کشـف   جهـت  بـه  را پرونـده  و دیرا صادر نما ي، برائت وداند یمآن را متوجه متهم ن

و انقـالب   یعمـوم  يها دادگاه یدادرس نییقانون آ 77 ماده ياجرا در و دیجرم جد

ــور ک ــریدر ام ــوب ( يف ــرر   )28/6/1378مص ــه مق ــک ــمن   :داردیم ــه ض چنانچ

 سـت یکه بـه جـرم اول مربـوط ن    دیانم کشف را يگریدادگاه جرم د یقاض ،قیتحق

 دیـ نما یمـ  یدگیرسـ  زیشعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم ن کهیدرصورت

حفـظ آثـار    يبـرا  نیو چنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات الزم را موافق قوان

آورده و مراتـب را بـه    عمـل بـه از فـرار مـتهم    يریو امارات جرم مکشـوف و جلـوگ  

: داشـته  انیـ قـانون کـه ب   نیهم 206ماده  زین و. دهد یماطالع  ییحوزه قضا سیرئ

 بـه  را موضـوع  دیـ نما کشـف  را يگـر ید جـرم  ،یدگیرسـ  نیچنانچه دادگـاه در حـ  

 تیاعـالم و پـس از ارجـاع درحـدود صـالح      ،ییقضـا  حـوزه  سیرئ به یکتب صورت

  .نمودخواهد  یدگیرس ،خود

بـه   يمتداول در محـاکم دادگسـتر   هیدر رو لینظرات موجود و تحل یبررس با

مــوارد منــدرج در  بــه محــدودتنهــا  یدگیدادگــاه در رســ اریــاخت رســد یمــنظــر 

بدانـد،   يگـر یو چنانچه عمل متهم را منطبق با عنوان مجرمانه د بوده فرخواستیک

  .  دیفزایبر آن ب ای داده رییرا تغ فرخواستیعنوان مجرمانه مندرج در ک تواند یمن

 یاصـالح  1مـاده   کهيطوربهمطلب است  نیهم دیمؤ موضوع، ینیسابقه تقن

 )12/7/1312مصـوب  ( يفـر یک یدادرسـ  نیـی به قانون آ هیالحاقاز مواد  1/5/1337

 تیدادگاه را در حدود صالح از طرف دادستان، ییجزا ياقامه دعوکه  داردیممقرر 

گردانـد کـه در   یمـ  یمـ یو صـدور حکـم بـه همـان جرا     یگدیرسـ  بـه  مکلـف  خود

      .ندارد یدگیرس حق آن از خارج و شده دیق فرخواستیک

خـاص و   لیـ از آنجـا کـه دل   الـذکر  فـوق از دادنامه صادره  یدنظرخواهیتجدبا  ب)

ــوجه ــات م ــو یجه ــوم ياز س ــعل محک ــ(تجد هی ــرد دنظرخواهی ــوماول) و  فی ــهمحک  ل

 دهیـ د ارائه نگردرا فراهم آور يدوم) که موجبات نقض دادنامه بدو فیرد خواهدنظریتجد(
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نسبت بـه عـدم صـدور     له محکومضمن رد اعتراض  یدرستبه دنظریتجداست لذا دادگاه 

 در ارتکاب بـزه جعـل،   هیعل محکومبر معاونت  یمبن يتوسط دادگاه بدو تیحکم محکوم

هـل  أو متت مسـن  بـه جهـ   کنیو استوار نموده ل دییتأ ناًیعرا  خواستهدنظریتجددادنامه 

از سه سال به پنج مـاه   فیرا با دو درجه تخف يمدت مجازات حبس و ،هیعل محکومبودن 

مجـازات و   فیـ در تخف هیـ عل محکومبا توجه به استحقاق  زیامر ن نیداده است که ا لیتقل

در مـتن دادنامـه،    دنظریـ تجد و تذکر و اشاره دادگاه يو درخصوص فیاحراز جهات تخف

  .است رفتهیمقررات مربوطه صورت پذو  یموافق با اصول و قواعد دادرس

 فروش و ينگهدار بزه به یدگیرس مرجع تیصالح ـ دوم ادداشتی

  یالکل مشروبات

  :پرونده وقایع .1

صــادره از  14/12/1393 مــورخ 1007310002شـماره   فرخواســتیک موجــببـه 

مـتهم اسـت بـه     .فرزند م .ق ب. يآقا تهران، 21 هیو انقالب ناح یعموم يدادسرا يسو

و فـروش   يدارنگهـ  زیـ و ن سـاز  دسـت  یمشـروبات الکلـ   يارتکاب بـزه حمـل و نگهـدار   

تهـران مـتهم را بـه جهـت      یـی جزا یدادگاه عموم 1088شعبه  .یخارج یمشروبات الکل

 یبه تحمل چهار ماه حـبس و سـ   ساز دست یمشروبات الکل يارتکاب بزه حمل و نگهدار

ـ  ،دینما یممحکوم  ينقد يجزا الیر ونیلیم ستیو پرداخت ب يریضربه شالق تعز  کنیل

با صدور قـرار   یخارج یو فروش مشروبات الکل ينگهدار یعنی يو گریاتهام د درخصوص

انقالب پـس از   دادگاه 25شعبه  .کند یمپرونده را به دادگاه انقالب ارسال  تیعدم صالح

مکشوفه را به عنـوان   يکاال یعرف متیمعادل سه برابر ق یمبلغ ،شیخو تیاحراز صالح

صـادره   يهـا از دادنامه هیعل محکوم یدنظرخواهیتجدضمن  دینما یم نییتع ينقد يجزا

صـادره   يهـا دادنامـه  دییتأبا ادغام هر دو پرونده و  دنظریدادگاه تجد 5شعبه  ،الذکر فوق

و  سـت یضـربه شـالق و ب   85 ،حبس ماه چهارمجازات متناسب به شرح  نیینسبت به تع

 یمشـروبات الکلـ   يبه جهت ارتکاب بزه حمـل و نگهـدار   ينقد يجزا الیر ونیلیپنج م

بـه   ينقـد  يجـزا  الیـ ر ونیـ لیم ستیو دو اردیلیم کیماه حبس و  یس زیو ن ساز دست

 يبـر اجـرا   دیـ تأکدر حـق دولـت و    یخـارج  یو فروش مشـروبات الکلـ   يسبب نگهدار

  .پردازدیممجازات اشد به صدور حکم 
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  يبدو يرأ مشخصات

  9309982123600951پرونده:  شماره

  9409972124200009دادنامه:  شماره

  تهران ارشاد ییقضا مجتمع ییجزا یعموم دادگاه 1088 شعبه: یدگیرس مرجع

  17/1/1394: یدگیرس خیتار

  یالکل مشروبات فروش و ينگهدار حمل،: اتهام

  رأي متن

اتهام ب. ق. فرزند م. مبنی بر نگهداري و فروش مشـروبات   درخصوص

با عنایت به جمیع محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از  ساز دستالکلی 

تهران و همچنین عنایت به اقاریر صریح و مقرون به  21سوي دادسراي ناحیه 

واقع نامبرده در جریان دادرسی و در جلسه دادگاه و کشف و ضبط مشروبات 

بزهکاریش در حـد   ییقضاگزارش ضابطین  شرحهبالکلی موصوف از نامبرده 

) محرز و مسلم ساز دستارتکاب جرم مذکور (نگهداري و فروش مشروبات الکلی 

و 19قانون تعزیرات (کتاب پنجم) و لحاظ مواد  702فلذا به استناد ماده  .باشد می

از باب تخفیف مجازات  1392قانون مجازات اسالمی مصوب اردیبهشت  38و  37

ر حین تحقیق و رسیدگی با وي د مؤثربه سبب ابراز ندامت و پشیمانی و اقرار 

به تحمل چهار ماه حبس تعزیري  لحاظ یک درجه تخفیف حکم محکومیت وي

تحمل سی ضربه شالق تعزیري و همچنین پرداخت بیست میلیون ریال  اممانضبه

. ایام بازداشت قبلی گردد میصادر و اعالم  ،در حق صندوق دولتجزاي نقدي 

محاسبه و منظور  1392قانون مجازات اسالمی مصوب  27متهم وفق مفاد ماده 

از قانون موصوف مشروبات مکشـوفه نیـز    215ذیل ماده  براساس  ضمناًگردد. 

مبنی بر نگهداري و فروش  اتهام دیگر نامبرده و درخصوصمعدوم شوند. و اما 

خارجی (تهیه و توزیع کاالي قاچاق) موضوع پرونده حاضر با  مشروبات الکلی

عنایت به جمیع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از سوي دادسراي 

از صحت و سقم این موضوع اتهامی آنان با توجه به  نظرصرفتهران و  21ناحیه 

 يرأو مفاد  1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  44و  22مفاد مواد 

که رسیدگی به  1393/9/4-736محترم کشور به شماره  عالی دیوان رویهوحدت

 ،بنابراین .موصوف را در صالحیت محاکم محترم انقالب قرار داده است میجرا
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را نداشته و به استناد مواد فـوق  دادگاه صالحیت رسیدگی به این اتهام متهم

الذکر قرار عدم صالحیت این شعبه به شایستگی محاکم محترم انقالب تهـران  

 درخصـوص . ضمن اعالم مراتب با حفـظ بـدل مفیـد    نماید میصادر و اعالم 

موضـوع عـدم    درخصـوص محکومیت صادره اصل پرونده جهت رسـیدگی  

 صدرخصـو صـادره   يرأصـالح ارسـال شـود.     صالحیت به محـاکم محتـرم  

قابل تجدیدنظر در  ،حضوري و ظرف بیست روز پس از ابالغ ،محکومیت متهم

  .باشد میمحاکم تجدیدنظر استان تهران 
  

  انقالب دادگاه از صادره يبدو يرأ مشخصات

  9309982123600951پرونده:  شماره

  9409970262500043دادنامه:  شماره

  تهران یاسالم انقالب دادگاه 25 شعبه: یدگیرس مرجع

  25/1/1394: یدگیرس خیتار

 یخارج یالکل مشروبات فروش و ينگهدار و حمل: اتهام

  رأي متن

ـ دا ب. ق. يقـا آاتهـام   درخصوص و فـروش   ينگهـدار  بـر حمـل،   ری

 بنـد  بـه  مستنداً پرونده محتویات و اوراق به عنایت با یمشروبات الکلی خارج

 مبلـغ  پرداخـت  بـه  رانـامبرده   ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 22 ماده الف

 ظـرف  و حضوري ،صادره يرأ .نماید می محکوم نقدي جزاي 159.600.000

  .باشد می اعتراض قابل ،ابالغ تاریخ از روز 20
  

  دنظریتجد يرأ مشخصات

  9309982123600951پرونده:  شماره

  9409970220500742دادنامه:  شماره

  تهران استان دنظریتجد دادگاه 5 شعبه: یدگیرس مرجع

  16/8/1394: یدگیرس خیتار

 و 9409972124200009 شماره يبدو يهادادنامه از یدنظرخواهیتجد: خواسته

9409970262500043  
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  رأي متن

 اجراي محترم دادیار و. م فرزند. ق. ب آقاي درخواست درخصوص

 دردو فقره پرونده که  ادغام بر مبنی تهران دادسراي 21 ناحیه کیفري احکام

 اعمال وپرونده ادغام  ومحکوم شده است  آقاي ب. ق. به اتهامات متعدد آنها

به محتویات  توجه باادغام  طیشرا و باشد میمتهم  نفعهبتعدد جرم  و 134ماده 

 تعدد وپرونده و قوانین جاریه مهیا است و جهت رسیدگی به موضوع ادغام 

آتیهاي صادره جهت ادغام بشرح این شعبه ارجاع شده است دادنامه بهجرم 

 1088 شعبه ازصادره  16/1/94 مورخ 0009دادنامه شماره  (الف) باشند می الذکر

 وآن متهم آقاي ب. ق. به اتهام نگهداري  موجببهجزایی تهران که  دادگاه

ریال  000/000/20 حبس وسال  چهاربه تحمل  ساز دستمشروبات الکلی  فروش

ضربه شالق و انعدام  30 وقیمت مشروبات مکشوفه  جزاي نقدي معادل پنج برابر

 مورخ 43طی دادنامه شماره  ،مشروبات مکشوفه محکوم شده است و بعالوه

انقالب اسالمی تهران نامبرده به اتهام  دادگاه 25 شعبه صادره از 25/1/94

مشروبات الکلی خارجی به تحمل حبس و جزاي نقدي به  فروش ونگهداري 

ضربه شالق محکوم  50لی و شدن مشروبات الک معدوم ریال و110/354/131 مبلغ

 يفریک یدادرس نییقانون آ 510به محتویات پرونده و مواد  توجه با ،شده است

 وهاي مارالذکر ادغام موضوع پرونده ضمن 1392 یالمقانون مجازات اس 134و 

شروبات م فروش وبه اتهام نگهداري  - 1جرم آقاي ب. ق. فرزند م.  تعدد اعمال

بیست و  پرداخت وضربه شالق  85 ماه حبس و به تحمل چهار سازالکلی دست

 ونگهداري صندوق دولت و به اتهام حق  در ينقد يجزا الیر ونیلیپنج م

قانون  از 22ماده  )ب(بند  به تبصره و مستنداً ت الکلی خارجیمشروبا فروش

پرداخت  وبه تحمل سی ماه حبس  92مصوب سال  قاچاق کاال و ارز مبارزه با

جزاي نقدي  )میلیون ریال دویست و(یک میلیارد  ریال 000/000/200/1 مبلغ

اجراي  هنگام دربدیهی است  .نماید میحق دولت و انعدام آن محکوم  رد

ایام قبلی  بازداشت واجراء شود  باشد میکه اشد  ها مجازات حکم فقط یکی از

  .قطعی است ،صادره يرأ .نیز محاسبه شود

 :بررسی و نقد .2

 تیحائز اهم ریموارد ز دنظریو تجد يبدو يها دادگاهصادره از  ءآرا درخصوص

  است: اریبس
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مجازات حبس و شالق به جهت ارتکاب  نییو تع تیصدور حکم محکوم .1

با لحاظ کشف و ضبط مشروبات و  ساز دست یمشروبات الکل يبزه حمل و نگهدار

و انتساب آن به متهم  در احراز جرم ياشائبه چیکه ه يدادگستر نیرش ضابطگزا

 قانون 702 ماده منطوق يمبنا بر و يبدو دگاهدا ياز سو ،گذاردینم يجابر

 در فروختن، ،دنیخر ساختن، آن در که 22/8/1387 یاصالح یاسالم مجازات

 مستوجب دادن قرار گرانید اریاخت در و ينگهدار و حمل ،دادن قرار فروش معرض

 پنج زانیم به ينقد يجزا و شالق ضربه 74 تا و سال کی تا ماه شش از حبس

  .رسد یمدرست به نظر  يامر ،باشد یم ادشدهی يکاال )ي(تجار یعرف زشار برابر

 قانون مبارزه با قاچاق 22ماده  )ب(مفاد بند  بهبا استناد  يدادگاه بدو .2

 سه معادل ينقد يجزا مجازات ینیبشیبر پ یکه مبتن )1392 (مصوب ارز وکاال 

 زانیبه م ينقد يممنوعه است متهم را به پرداخت جزا يبرابر ارزش کاال پنج تا

 یالکل وباتمشر ،یبه لحاظ شرع هرچندکه  دینما یممحکوم  الیر ونیلیم ستیب

و  یکاال از لحاظ عرف نیداشتن ا تیبه جهت مال کنیل دباش یمو ارزش  تیفاقد مال

 یابیمصلحت نظام در ارز صیمجمع تشخ 18/8/1381ماده واحده مورخ  يبر مبنا

 راتینحوه اعمال تعز قانون 2ماده  )ب(و  )الف( يمشمول بندها يکاالها يبها

 ،قاچاق يکاال که يموارد در ،)1374 مصوب(ارز  و کاالقاچاق  بهراجع یحکومت

 و است یابیارز مالكآن  یرفـو ارزش ع تـید مالـباش یو ارزش شرع تیفاقد مال

  .گردد یم نییتع ينقد يجزا ،مبنا نیهم بر

مصوب (قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  44در ماده  نکهینظر به ا .3

مستلزم حبس «عبارت قاچاق کاال و ارز  ،یاسالم يمجلس شورا )3/10/1392

 ریسا« عبارت نیآن با ا ازجمله بعد  نهیبه قر »یانفصال از خدمات دولت ایو 

 تیبه آن در صالح یدگیتخلف محسوب و رس ،ارز و کاال قاچاق يها پرونده

معطوف به قاچاق کاال و ارز و منصرف از » است یحکومت راتیسازمان تعز

ممنوع  يبه بزه قاچاق کاالها یدگیرس ،نیبنابرا .ممنوع است يقاچاق کاالها

و بزه قاچاق  يا و حرفه افتهیسازمانبه بزه قاچاق کاال و ارز  یدگیهمانند رس

 تیمطلقاً در صالح یانفصال از خدمات دولت ایمستلزم حبس و  رزا وکاال 

   است. یدادسرا و دادگاه انقالب اسالم
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 یدگیرس در تیدر صدور قرار عدم صالح يبدو دادگاهاقدام  ،اساسنیبرا .4

قانون مبـارزه بـا قاچـاق     44به ماده  تیبا عنا یخارج یفروش مشروبات الکل بزه به

و انقـاب   یعمـوم  يهـا  دادگاه لیقانون تشک 5ماده  زین و )1392 (مصوب کاال و ارز

ممنوع و  يبه بزه قاچاق کاالها یدگیرس در انقالب دادگاه تیبر صالح یمبن 1373

قاچـاق   يکـاال  عیبه توز عرفاً یخارج یاستدالل که فروش مشروبات الکل نیبا ا زین

در ارسال پرونده به دادگاه انقالب محمول بـر صـحت و منطبـق بـا      ،گردد یم ریتعب

  .است يفریک مراجع تیصالح یقواعد عموم

 سـرا داد تیصالح دیمؤ زین 4/9/1393مورخ  736شماره  هیرووحدت يرأ .5

که ورود آن بـه   ییکاال ـممنوع   يقاچاق کاالها هبزبه  یدگیدر رسو دادگاه انقالب 

  .است یمشروبات الکل ازجملهـ  باشد یمکشور و صدور آن از کشور ممنوع 

قانون مبارزه  22ماده  )الف(بند  ياجرا يدر راستادادگاه انقالب  25شعبه  .6

معادل دو تا سه برابر ارزش  ينقد يجزا نییبه تع )1392 (مصوب ارزو  کاالبا قاچاق 

  .پردازد یم دولتدر حق  الیر 000/600/159 مبلغ یعنی یخارج یمشروبات الکل

قـانون   134جـرم در مـاده    يمربوط به تعدد مـاد  یبا لحاظ قواعد عموم .7

ت مجـازات (مجـازا   کیـ  صـرفاً  يبر اجـرا  دیتأکو  )1392 (مصوب یمجازات اسالم

 يها دادنامه دییتأبه جهت  دنظریتجد ، اقدام دادگاهمتعدد یارتکاب میجرا ياشد) برا

 يمجازات متناسب بـرا  نییو انقالب و تع ییجزا یعموم يها دادگاهصادره از  يبدو

  . باشد یممنصفانه و عادالنه  ی، منطبق با قواعد و اصول دادرسهیعلٌ محکوم
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  يریگجهینت

  :گرفت جهینت توان یم رسد یم نظر به شد انیب فوقاً آنچه به توجه با

  .است یحکومت راتیتعز سازمان تیصالحبه بزه قاچاق کاال و ارز در  یدگیرس  .1

 یقاچـاق مشـروبات الکلـ    ازجملـه ممنوع  يبه بزه قاچاق کاالها یدگیرس .2

  .باشدیمدادگاه انقالب  تیدر صالح یخارج

در  ياو حرفـه  افتـه یسـازمان به بزه قاچاق کاال و ارز به صـورت   یدگیرس .3

  .است انقالب دادگاه تیصالح

مسـتوجب حـبس و انفصـال از خـدمات      ارز و کاال قاچاق بزه به یدگیرس .4

  .باشدیمدادگاه انقالب  تیدر صالح ،یدولت

در  سـاز  دسـت  یو فروش مشـروبات الکلـ   ينگهدار حمل، بزه به یدگیرس .5

 است. ییجزا یعموم يها دادگاه تیصالح
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 فروش و ينگهدار بزه به یدگیرس مرجع تیصالحـ  سوم ادداشتی

  ماهواره از افتیدر زاتیتجه

  :پرونده وقایع .1

 14/4/1393 مورخ 9310431213001627 شماره فرخواستیک موجببه

 به است متهم .م.الف يآقا تهران، 21 هیناح انقالب و یعموم يدادسرا از صادرشده

 به فوق يدادسرا از پرونده ارسال با .ماهواره از افتیدر زاتیتجه فروش و ينگهدار

 برابر چهار معادل مهیجر پرداخت به متهم ،تهران ییجزا یعموم دادگاه 1090 شعبه

 حکم، نیا به نسبت هیعل محکوم اعتراض با .گردد یم محکوم شدهکشف يکاال ارزش

 دادگاه ،تهران استان نظردیتجد دادگاه 5 شعبه و ارسال ،دنظریتجد دادگاه به پرونده

 یحکومت راتیتعز سازمان باراعت به و ندانسته یدگیرس به صالح را ییجزا یعموم

 صالح مرجع نییتع جهت پرونده اختالف، نیا حدوث با .دینما یم صادر قرار ،تهران

 تیصالح بر دیتأک با شعبه نیا و ارسال ،کشور یعال وانید 11 شعبه به یدگیرس

  .دینما یم اختالف حل ،الذکر فوق بزه به یدگیرس در ییجزا یعموم محاکم
  

  يبدو يرأ مشخصات

  9309972124600644: يدادنامه بدو شماره

  15/6/1393: يصدور رأ خیتار

  تهران ارشاد ییقضا مجتمع ییجزا یعموم دادگاه 1090 شعبه: یدگیرس مرجع

  ماهواره از افتیدر زاتیتجه فروش و ينگهدار: اتهام

  رأي متن

 ریدا تهران مقیم و ساوه اهل ساله، 43. ن فرزند. م. الف آقاي اتهام درخصوص

 مجموع به توجه با ماهواره از دریافت تجهیزات فروش و نگهداري بر

 اظهارات ،شدهانجام تحقیقات نتایج قضایی، ضابطین گزارش پرونده، محتویات

 ،12/6/1393 مورخه دادگاه جلسه و دادرسی و تحقیق مراحل در متهم اقرار و

 قرار گمرك، نظریه و مذکور، تجهیزات کشف و وي مدافعوکیل الیحه و

 بزه پرونده، در موجود امارات و قرائن سایر و صادره کیفرخواست و مجرمیت

 22 ماده استناد به دادگاه فلذا. است ثابت و مسلم و محرز ،نامبرده به انتسابی
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 1392 سال مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 77 ماده تبصره و 53و

 و آوريجمع سازمان( دولت نفع به مکشوفه تجهیزات ضبط بر عالوه مشارالیه

 الذکر فوق تجهیزات ارزش برابر چهار مبلغ پرداخت به) تملیکی اموال فروش

 مدت ظرف و حضوري ،صادره يرأ .نماید می محکوم نقدي جزاي عنوان به

 استان دنظریتجد مرجع در یتجدیدنظرخواه قابل ،ابالغ از پس روز بیست

  .باشد یم تهران
  

  دنظریتجد يرأ مشخصات

  9309970220501183دادنامه:  شماره

  15/9/1393: یدگیرس خیتار

  تهران استان دنظریتجد دادگاه 5 شعبه: یدگیرس مرجع

 9309972124600644 شماره يبدو دادنامه از یدنظرخواهیتجد: خواسته

  رأي متن

 644 شماره دادنامه به نسبت. م. الف آقاي تجدیدنظرخواهی درخصوص

 آن موجببه که تهران عمومی دادگاه 1090 هشعب از صادره 15/6/93 مورخ

 پرداخت به ماهواره از دریافت تجهیزات فروش و نگهداري اتهام به تجدیدنظرخواه

 به توجه با دادگاه .است شده محکوم شدهکشف کاالي ارزش برابر چهار مبلغ

 مبنی تهران 21 ناحیه دادسراي سوم شعبه دادیار استدالل به نظر و پرونده محتویات

 شدهکشف کاالي ارزش میزان به عنایت با و است قاچاق شدهکشف کاالي اینکه بر

 ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 44 ماده مفهوم از استفاده با و پرونده در مندرج

 از انفصال یا و حبس آن ارزش به توجه با ارتکابی جرم مجازات که 92 سال مصوب

 ،باشد می مذکور قانون 22 ماده ب بند مشمول آن مجازات و نیست دولتی خدمات

 دانستن وارد ضمن لهذا .گیرد قرار عمومی محاکم صالحیت در تواند مین لذا

 22 ماده ب بند به مستنداً تجدیدنظرخواسته دادنامه نقض و تجدیدنظرخواه اعتراض

 مدنی دادرسی ینیآ قانون 28 ماده و ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانون 44 ماده نیز و

 و اعتبار به صالحیت عدم قرار کیفري دادرسی ینیآ قانون 257 ماده ب شق 3 بند و

 اتخاذ جهت پرونده و نماید می صادر تهران حکومتی تعزیرات محاکم صالحیت

 .گردد می ارسال کشور عالی دیوان به الذکر فوق قانون 28 ماده اجراي در تصمیم

   .است قطعی ،صادره يرأ
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  کشور یعالوانید دادنامه مشخصات

  9309970907103126دادنامه:  شماره

  کشور یعالوانید 11 شعبه: یدگیرس مرجع

  19/11/1393: یدگیرس خیتار

  تیصالح در اختالف حل: یدگیرس موضوع
  

 قانون 9 يماده از الف بند فسخ عدم به نظر و پرونده محتویات به توجه با

 با مبارزه قانون 77 ي هماد توسط ماهواره از دریافت تجهیزات بکارگیري ممنوعیت

 صالحیت در کماکان ذکرشده موضوع با هايپرونده به رسیدگی ارز و کاال قاچاق

 شایستگی و اعتبار به صادره صالحیت عدم اقرار فلذا .است جزایی عمومی محاکم

 مرجع به گیرسید ي هادام جهت پرونده و نداشته تأیید قابلیت حکومتی تعزیرات

 .شودمی اعاده کنندهارسال

  :بررسی و نقد .2

 قابل ریز مهم نکات کشور یعال وانید و دنظریتجد ،يبدو محاکم راءآ لیتحل با

  :است ذکر

تهـران بـه دادگـاه     21 هیـ و انقالب ناح یعموم يپرونده از دادسرا ارسال .1

بـه بـزه    یدگیدر رس ییجزا یعام محاکم عموم تیصالح هببا توجه  ییجزا یعموم

و  8و ماده  3از ماهواره و به استناد تبصره ماده  افتیدر زاتیو فروش تجه ينگهدار

 مصـوب (از مـاهواره   افـت یدر زاتیـ تجه يریبکارگ تیقانون ممنوع 9ماده  )ب(بند 

  .صورت گرفته است يمراجع دادگستر تیصالح یبا قواعد عموم مطابق )1373

 بـا  شیخـو  تیصـالح  احـراز  از پـس  زیـ ن ییجزا یعموم دادگاه 1090 شعبه .2

 ،مـتهم  حیصر اقرار و ییقضا نیضابط گزارش شده،انجام قاتیتحق از حاصل جینتا یرسبر

 قـانون  22 مـاده  )ب( بند استناد به و صیتشخ ،مسلم و محرز را يو يسو از بزه ارتکاب

 کـوم مح ينقـد  مـه یجر پرداخـت  به را متهم ،)1392 مصوب( ارز و کاال قاچاق با مبارزه

 عنـوان  بـه  الـذکر  فـوق  زاتیـ تجه ارزش برابر چهار معادل ،قانون نیا يمبنا بر که نموده

  .است شده گرفته نظر در ممنوع يکاال فروش و ينگهدار حمل، بزه مهیجر
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بـه سـازمان    شـوفه مک زاتیـ تجه لیـ تحو و ضـبط  بر یمبن دستور اصدار .3

 53 مـاده  حیصـر  نـص  يمبنـا  بر يبدو دادگاه توسط یکیتمل اموال فروش و يآور جمع

 میامـر پـس از تنظـ    نیـ کـه ا  بوده )1392 مصوب(ارز  وقانون مبارزه با قاچاق کاال 

ارزش کاال انجام گرفته است. با صـدور   هیاول صیو تشخ فیکشف و توق ،جلسهصورت

 يرأو سـپس بـا صـدور     زاتیـ تجه يبه نگهـدار  اقدام اًبدوفوق  سازمان ،دستور نیا

  .رساندیممزبور را به فروش  يکاال ،دادگاه ياز سو یقطع

 بـا  دنظریـ کاال توسط دادگـاه تجد  اچاقق عنوان با متهم مجرمانه رفتار قیتطب .4

بـوده و بـر    )1392 مصـوب (قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز  44استفاده از منطوق ماده 

بـه ذکـر اسـت     الزم .دانـد  یم یدگیرا صالح به رس یحکومت راتیسازمان تعز ،اساس نیا

 يو قاچـاق کاالهـا   افتـه یسـازمان  ،ارز و کـاال  قاچـاق  میجرا به یدگیرس ،ماده نیا طبق

 ردمـو دردادگـاه انقـالب بـوده و     تیصـالح  در ،مجازات حبس دربرداشتنممنوع ضمن 

  است. یدگیصالح به رس ،یحکومت راتیتعز سازمان ،قاچاق کاال و ارز قیمصاد ریسا

از مـاهواره طبـق    تـافـ یدر زاتیـ تجه چنـد هرقابل توجه آن است کـه   نکته .5

 قیاز مصـاد  )3/10/1392 مصـوب (قانون مبارزه بـا قاچـاق کـاال و ارز     22ماده  4تبصره 

 باشـد  یمـ  ــ  اسـت  ممنـوع  ،قانون موجببهورود آن  ایکه صدور  ییکاال ـممنوع   يکاال

بـا   یمجرمانه و مستوجب مجازات است ولـ  یعمل چهاگرحد ذاته  یآن ف ينگهدار کنیل

قانون مورد اشـاره آمـده    1ماده  )الف(که در بند  یخاص قاچاق به شرح يتوجه به معنا

 و ورود بـه  مربـوط  یقـانون  فاتیتشـر  نقض موجب که ستیفعل ترك ای فعل هرـ   است

 آن يبـرا  و محسـوب  قاچاق ن،یقوان ریسا ای و قانون نیا براساس و شده ارز و کاال خروج

 آن عرضـه  محـل  یحت کشور از نقطه هر ای يورود يمباد در ،باشد شده نییتع مجازات

 ادیـ  قـانون  در مـذکور  نیعناو انیم قانونگذار که يزییتم و  ـ  شود کشف یداخل بازار در

 تیصـالح  ثیـ جهـت از ح  نیمهبه و نبوده قاچاق عنوان در داخل است شده قائل شده

 معـا  تیلذا با توجه به صالح ،باشد یمن قانون آن 44 ماده در مقرر حکم مشمول ،دادگاه

به شـرح مـوارد    انقالب يها دادگاه یاختصاص يها تیصالح و يدادگستر ییقضا مراجع

بـا عنـوان    یاز مـاهواره ارتبـاط   افتیدر زاتیو فروش تجه ينگهدار ،در قانون شدهءاحصا

کشـور نـدارد و مـتهم     يکاال از مرزها یرقانونیورود و خروج غ یعنیمجرمانه قاچاق کاال 

باشـد اقـدام بـه     دهکـر خـارج   ایـ داخل  مرز، فوق را از زاتیتجه آنکهیب صرفاً زیمذکور ن
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ـ ازا .اسـت  نموده آن فروش و ينگهدار حمل، مشـمول عنـوان    يرفتـار مجرمانـه و   رونی

  خارج است. یحکومت راتیسازمان تعز تیقاچاق کاال نبوده و از حوزه صالح

کشـور ارسـال    یعال وانید 11به شعبه  پرونده ،تیصالح در اختالف حدوث با .6

ـ ا .گردد اقدام یدگیرس صالح مرجع نییتع به نسبت تا دیگرد  يرأشـعبه بـه اسـتناد     نی

و  نصـب  ،حمـل  ،ينگهـدار  بـزه  بـه  یدگیرسـ  کـه  5/5/5139ــ 751شماره  هیرووحدت

 یـی جزا یعموم محاکم تیدر صالح صراحتبهاز ماهواره را  افتیدر زاتیتجهاستفاده از 

 يریبکـارگ  تیـ قـانون ممنوع  9مـاده   )الـف (بر عدم فسـخ بنـد    دیتأک بادانسته است و 

قانون مبارزه با قاچـاق کـاال    77توسط ماده  )1373 مصوب(از ماهواره  افتیدر زاتیتجه

از بـزه ورود   زاتیـ و فـروش تجه  ينگهـدار  بزه حمـل،  کیو با تفک )1392 مصوب(و ارز 

کـاال بـه    نیـ ا کنندگانوارد مجازات بر ریقانون که دا نیهم 8مندرج در ماده  یرقانونیغ

بـه بـزه    یدگیجهت رسـ  ییجزا یمحاکم عموم تیبه اعتبار و صالح نسبت ،کشور است

  .پردازد یم يرأفوق به اصدار 
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  يریگجهینت

  :شودیم انیب لیذ در اختصاربه دگردیم منتج سوم ادداشتی از آنچه

آن  يکه نگهدار باشد یمممنوع  ياز ماهواره جز کاالها افتیدر زاتیتجه .1

  .گردد ینمقاچاق محسوب 

از  افتیدر زاتیفروش تجه و ریتعم ،ينگهدار حمل، بزه به یدگیرس .2

  .است ییجزا یعموم محاکم تیصالح درماهواره 

چنانچه به صورت  هماهوار از افتیدر زاتیتجه قاچاق بزه به یدگیرس .3

 قیمصاد ریدادگاه انقالب و در سا تیانجام شده باشد در صالح یو گروه افتهیسازمان

 است.  یدگیصالح به رس ،یحکومت راتیتعز سازمان زات،یتجه گونهنیاقاچاق 

 
 
 
 


